
 
Door veel regenval en vorst (toch nog iets van een winter…) werden 
bij de herstart na de winterstop meteen alweer voetbalwedstrijden 
afgelast. Uiteraard worden deze op een later tijdstip ingehaald. Naast 
wedstrijden gingen ook trainingen niet door ter bescherming van de 
velden. Voor SCMH 1 voetbal werd Cito nu de eerste tegenstander. 
De wedstrijd leek gelijk te gaan eindigen, maar in de laatste minuut 
van de extra tijd wisten de Ossenaren de 2-3 te scoren. Tegen 
laagvlieger NLC’03 heeft SCMH het altijd lastig. Ook dit keer. Na een 
0-0 ruststand, wisten de groenwitten met een 2-1 zege de punten in 
eigen huis te houden. Tegen Milsbeek verloor SCMH kansloos met 0-
3. Een slechte wedstrijd, die snel vergeten moet worden. 
Het korfbal zit in de binnenperiode. Hier ging alles door als vanouds. 
Het eerste team had een lastige wedstrijd tegen Fortuna’74. SCMH ging kansloos met 5-15 
onderuit. Tegen JES/Klick’15 hadden de dames het ook moeilijk en verloren met 11-5. Op dit 
moment zit SCMH in de hoek waar de klappen vallen. Tegen Bladella speelde SCMH 
wederom een kansloze wedstrijd. De zege ging met 8-16 naar de gasten uit Bladel. In 
Schijndel tegen VMS’21 kon SCMH redelijk volgen, maar niet voldoende voor de punten. Het 
verloor helaas met 14-10. 
 
Afmelden als lid 
Wanneer men besluit om te stoppen met voetballen of met korfballen, verzoeken wij je om je 
(in verband met de indelingen voor het nieuwe seizoen) vóór 1 april a.s. af te melden bij de 
ledenadministratie (via formulier op de website). SCMH hoopt uiteraard niet, dat leden gaan 
stoppen, maar soms zijn er redenen/oorzaken van uiteenlopende aard, die dit noodzakelijk 
maken. Men mag als vanzelfsprekend altijd steunend lid van SCMH blijven/worden. 
Daarnaast doet SCMH te allen tijde een oproep voor nieuwe leden. Zie flyer elders in deze 
uitgave. 
 
Vacatures 
Binnen SCMH komen/zijn enige vacatures vacant. Het betreft zowel commissies in de 
korfbal- en voetbalafdeling, als algemene commissies. 
Bij de korfbalafdeling stopt na dit seizoen de wedstrijdsecretaris. Zij vervult deze taak voor 
zowel de senioren- als de jeugdafdeling. Dit is een functie, die dringend ingevuld dient te 
worden. Zie verderop voor meer info. 
De voetbalafdeling zoekt versterking voor de seniorencommissie. Deze persoon krijgt de 
organisatie van de eigen VR18+ en VR30+-toernooien (op vrijdagavond) als taak. Dan is er 
binnen deze commissie behoefte aan een nieuwe voorzitter, die dan tevens lid van het 
hoofdbestuur wordt. Voor informatie: seniorenvoetbal@scmh.nl. 
De sponsorcommissie is dringend op zoek naar uitbreiding. Informatie hieromtrent is 
verkrijgbaar bij sponsoring@scmh.nl. 
Het bestuur hoopt van harte dat op korte termijn deze functies zijn/worden ingevuld, zodat 
men voor de rest van dit seizoen kan meelopen met de huidige functionaris. 
Op de SCMH-site meer info!!!!  
 
Rikken 
In maart gaan we met de vereniging wederom rikken. Dit keer als vanouds op de derde 
maandag, dus 20 maart. Dit is de voorlaatste avond van dit seizoen. Om 19.30 uur worden 
de eerste kaarten geschud. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50. Hiervoor krijgt men dan een 
kopje koffie/thee en zijn er enige mooie prijzen te winnen. Veel succes allen. 
 

Korfbal 
Deze reeks begon voor de Heise dames met een thuiswedstrijd tegen Fortuna’74. De dames 
van Henk waren niet opgewassen tegen het geweld van de bezoeksters. Die namen met een 
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5-15 overwinning de punten mee naar huis. Daarna waren ook de dames van JES/Klick’15 
een maatje of wat te groot voor SCMH. Voor de derde week op rij maakte SCMH zelf 5 
doelpunten, maar de tegenstander was steeds baas boven baas. JES/Klick scoorde 11 keer, 
zodat met 11-5 de punten in Mill bleven. Tegen Bladella had SCMH het wederom heel erg 
moeilijk. Het scoorde nu wél 8 keer, maar dat was voor de punten niet genoeg. De 
bezoekers scoorden maar liefst 16 keer, zodat met 8-16 de punten mee naar Bladel gingen. 
In Schijndel pakte VMS’21 bij een 2-2 stand een gaatje van 3 doelpunten. SCMH volgde 
goed, maar kon dit gaatje niet verkleinen. Uiteindelijk werd het 14-10 voor de thuisclub. Nu 2 
weekjes carnavalsrust (?) en op 5 maart wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen 
SVOC’01/United uit Venray. Volgende maand meer hierover.   
 
SCMH-korfbal zoekt nieuwe wedstrijdsecretaris 
SCMH-korfbal is met ingang van het nieuwe seizoen (2023-2024) op zoek naar een nieuwe 
wedstrijdsecretaris.  
Als wedstrijdsecretaris korfbal hoef je zeker geen kennis van het spelletje korfbal te hebben, 
wel ben je het aanspreekpunt voor de hele club met betrekking tot de wedstrijden. Hierbij kun 
je denken aan het inplannen van wedstrijden, maar ook aan het tijdig informeren van de 
KNKV en de teams bij het niet doorgaan of moeten verplaatsen van wedstrijden.  
Naast het regelen en informeren van de teams binnen en buiten de eigen club ben je ook 3x 
per seizoen verantwoordelijk voor het muteren van het conceptprogramma dat door de bond 
wordt opgesteld. Dit muteren houdt in dat je, eventueel in samenspraak met de jeugd en 
seniorencommissie, de aanvangstijden van de wedstrijden definitief vastlegt of aanpast waar 
nodig.   
Om binnen SCMH alles zo goed mogelijk te laten verlopen heb je als wedstrijdsecretaris 
korfbal regelmatig contact met de wedstrijdsecretaris voetbal om samen het een en ander af 
te stemmen.  
Als wedstrijdsecretaris ben je flexibel en kun je veelal zelf bepalen wanneer je de 
werkzaamheden uitvoert. Voorafgaand aan de veld- (2x) en zaalcompetitie heb je met enkele 
deadlines te maken en zal de wekelijkse belasting wat hoger liggen. Op het moment dat de 
competities lopen, zijn het veelal kleine werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.  
Mocht je na het lezen van deze beknopte omschrijving graag meer informatie willen of al zo 
enthousiast zijn geworden en interesse hebben, dan willen we je vragen om contact op te 
nemen met: Nicole Heerkens, jeugdkorfbal@scmh.nl of Kristie van Hooff, 
seniorenkorfbal@scmh.nl. 
 

Voetbal 
De eerste wedstrijd na de winterstop, uit naar HBV Beers, werd afgelast. Hierna kwam Cito 
op bezoek. Het werd een open wedstrijd met kansjes over en weer. Na de 1-1 ruststand leek 
de eindstand 2-2 te worden. In de extra tijd gebeurde veel. Een Cito-speler ging, dik terecht, 
met rood naar de douche. Beide teams gingen voor de winst, maar het zag er niet naar uit 
dat de drie punten behaald zouden worden. Zowat in de laatste minuut was er voor SCMH 
een ongelukkig moment, wat de 2-3 voor Cito betekende. Wel een fraai doelpunt! Een 
domper en grote teleurstelling bij alles en iedereen van SCMH. Tegen NLC’03, dat samen 
met Gassel, al bijna is gedegradeerd, moesten de punten gepakt worden. Dit viel 
allesbehalve mee. Met de thee stond het nog 0-0. Met uiterste inspanning en af en toe 
billenknijpen wist SCMH, na een 2-0 voorsprong, een 2-1 overwinning over de streep te 
trekken. Uit in Milsbeek had SCMH een totale off day. Geen schijn van kans en geen enkele 
kans gecreëerd. In de eerste minuut was het al raak voor de thuisploeg en SCMH kwam dit 
niet meer te boven. Uiteindelijk werd het 3-0 voor Milsbeek. We begonnen deze paragraaf 
met HBV en daar eindigen we ook mee. De volgende wedstrijd is, na een week pauze ivm 
carnaval, de afgelaste uitwedstrijd tegen HBV Beers. Hopelijk kunnen we daar volgende 
maand verslag van doen. 
 
Bekervoetbal jeugd 
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Het JO19-team heeft, na het winnen van de poulewedstrijden, ook de eerste afvalronde in de 
bekercompetitie overleefd. Tegen Udi’19 JO19-3 werd in Uden een fraaie 1-3 overwinning 
behaald. SCMH speelde een top-wedstrijd, wat vertrouwen geeft voor de volgende 
tegenstander in de bekerstrijd. Op dit moment is deze nog niet bekend. Om in het 
bekerjargon te blijven: SCMH hoopt op een mooie tegenstander in een thuiswedstrijd! 
JO13-1JM zit ook nog in het bekertoernooi. De voorronde heeft het team overleefd en Mierlo 
Hout JO13-2 was in het vervolg de te nemen hindernis. Op de eerstgenoemde speeldatum 
werd de wedstrijd echter afgelast, waarna deze opnieuw werd vastgesteld voor 25 februari. 
Volgende maand de uitslag!  
 
Cursus verenigingsscheidsrechter 
Op 28 februari a.s. start een cursus bij vv Rhode. Hier is nog plek voor enige mensen, die de 
cursus willen volgen. De cursus omvat 4 bijeenkomsten (in de avonduren) van 3 uur en het 
fluiten van minimaal 4 stage-wedstrijden bij de eigen vereniging. SCMH betaalt de cursus, 
maar daar staat wel een verplichting tegenover. Op de KNVB-site is veel informatie te 
vinden. Op de site klik je in het menu (linksboven) ‘opleidingen’ aan, en daarna 
verenigingsscheidsrechter. Hier vind je de info en kun je je inschrijven (de KNVB verlangt dat 
men zich zelf inschrijft!). Hierbij het verzoek om je aanmelding ook door te geven aan SCMH: 
seniorenvoetbal@scmh.nl. Hier is overigens ook extra informatie verkrijgbaar. SCMH hoopt 
dat door deze oproep het bestaande korps van fluitisten weer wat uitgebreid kan worden.    
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